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Zamawiający: 
Archiwum Akt Nowych 
02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

(OPZ) 

 

Rozbudowa posiadanej macierzy NetApp wraz z usługą upgrade'u posiadanych kontrolerów   

do wyższej wersji i wsparciem na macierz (nr postępowania: 26.255.2019) 
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1. Wymagania wstępne 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac zaproponuje harmonogram poszczególnych prac (w 

terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy), który musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

2. Wymagania dotyczące zapewnienia wykorzystania posiadanego 

sprzętu 
Zamawiający posiada macierz NetApp V3220 wraz z następującym zestawem półek dyskowych: 

• DS4246-0796-24A-QS-R6 24x4TB 

• DS4246-0748-12A-QS-R6; 12x4TB 

• DS2246 24x1,2TB SAS 

• 24x4TB serial numer: 200000699144 

• 24x2TB serial numer: 200000699156 

 

Nowe kontrolery muszą zapewnić obsługę pełnej funkcjonalności posiadanych półek. 

Zamawiający posiada szafę rack o wymiarach: 200 cm wysokości, 60 cm szerokości, 80 cm 

głębokości, wewnętrzna szerokość 50 cm. 

Z wolną przestrzenią: 2U. 

Obecnie połączenia z macierzą realizowane przy użyciu interfejsów 1 GB/s. 

Wszystkie kable sieciowe oraz elektryczne niezbędne do podłączenia do serwerów, zasilania 

zostaną zapewnione, zamontowane i poprowadzone starannie w korytkach. Wszystkie elementy 

okablowania mają być oznaczone. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający 

może nie podpisać odbioru prac do czasu zrealizowania wymagań. Wszystkie produkty muszą być 

fabrycznie nowe. Minimalna kategoria 6A. Wszystkie komponenty okablowania mają być zgodne 

z najnowszymi wymaganiami norm i spełniać wymagania jakościowe. 

3. Wymagania szczegółowe do macierzy 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w szafie RACK w lokalizacji Zamawiającego (Warszawa, ul. 

Hankiewicza 1) macierz dyskową (fabrycznie nową) oraz kontrolery (fabrycznie nowe) 

posiadające parametry techniczne przedstawione w poniższej tabeli: 
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Lp. Parametr Minimalne wymagania 
1. Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w 

szafie rack 19''. 
2. Pojemność System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 

• 24 dyski min. 4TB NL-SAS, o prędkości 7,2 obrotów/min 
System musi ponadto wspierać dyski: 

• SAS: 900GB, 1200GB, 1800GB 
• SATA/NL-SAS: 4TB, 8TB, 10TB 
• SSD: 800GB, 960GB, 3200GB, 15TB 

System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 1000 dysków oraz 
musi pozwolić na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji 
danych. 

3 Kontroler Kontrolery muszą zostać wyposażone w przynajmniej 128 GB cache każdy. 
Dodatkowo kontrolery muszą pozwalać na poszerzenie pamięci cache za 
pomocą dysków SSD do 6 TB. 
 
Każdy kontroler musi być wyposażony w przynajmniej 1TB pamięci Flash 
zainstalowanej na kontrolerze akcelerującej odczyty danych z dysków 
magnetycznych. Jeżeli system nie pozwala na instalację dedykowanych 
pamięci flash, zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych dysków 
SSD w RAID 10 o wielkości nie większej niż 400GB w celu wykorzystania pod 
dodatkowy cache. 

W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w 
pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego 
przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu na pamięć nieulotną. 

4 Interfejsy Para kontrolerów musi posiadać minimum: 
• 4 portów 10GbE (2 szt. okablowania typu Twinax/DAC min. 0.5m) 
• 4 porty 10Gb (4 szt. okablowania typu Twinax/DAC dł. min. 3m) 
• 4 porty 1Gb (RJ45) 
• 8 portów SAS 12Gbps 
• 4 porty 1Gb (zarządzanie) 

5 RAID System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był 
możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie 
RAID. 

6 Obsługiwane 
protokoły 

Kontrolery muszą obsługiwać jednocześnie protokoły FC, FCoE,  iSCSi, CIFS i 
NFS  - jeśli wymagane są licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz 
z macierzą. 

7 Inne 
wymagania 

Dodatkowe kontrolery muszą być wyposażone w system kopii 
migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych 
przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może 
powodować spadku wydajności macierzy o 5% 
 
Kontrolery muszą posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) 
identycznych bloków danych, którą można stosować na macierzy/danych 
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produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć 
możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na 
zdeduplikowanym wolumenie. 
 
Macierz musi posiadać możliwość uruchomienia szyfrowania wybranych 
wolumenów macierzy, co najmniej kluczem AES-256, realizacja 
funkcjonalności szyfrowania może się odbywać poprzez zewnętrzne 
narzędzia szyfrujące lub poprzez wewnętrzny mechanizm macierzy, 
zamawiający wymaga aktywacji licencji lub dostarczenia niezbędnych 
urządzeń i licencji wraz z wyspecyfikowanym sprzętem.  
 
Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych. 
 
Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów 
Windows, Linux, Vmware, Unix 
 
Macierz musi być wyposażona oprogramowanie do audytu zasobów 
plikowych w szczególności pozwalać na: 
- blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez 
administratora) rozszerzeniem 
- monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach 
 
Oprogramowanie do audytu zasobów plikowych może pochodzić od innego 
producenta niż producent macierzy. Zamawiający wymaga dostarczenia 
licencji na max pojemność macierzy. 
 
Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność replikacji 
danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i 
asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym 
narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać 
włączenie procesu de duplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania 
łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia 
zewnętrznego narzędzia do de duplikowania replikowanych danych.  
 
Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów 
logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do 
danych znajdujących się na danym wolumenie 
 
Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań.  
 
Macierz musi pozwalać na rozbudowę o funkcjonalność wirtualizacji 
zewnętrznych systemów dyskowych (innych producentów) SAN. 
  
Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez 
macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, 
utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z 
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podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne 
macierzy. 
 

Zamawiający wymaga by Macierz posiadała oprogramowanie, które pozwala 

na:  

- monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy 

- monitoring grup RAIDowych 

- monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między 

macierzami 

- monitoring wydajności macierzy 

- analizę i diagnozę spadku wydajności 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na 

pełną max pojemność macierzy. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zew oprogramowania.  
  
Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną 
pojemność klastra. 
 
Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego 
oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: 
a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania 
macierzowego.  
 - procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z 
macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. 
 - procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze 
replikujące 
 - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia 
aktualizacji. 
b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności 
uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. 
c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi 
praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. 
Portal może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy.  

8 Gwarancja i 
serwis 

Minimum 3 lata gwarancji producenta, zapewniający dostawę podzespołu 
zapasowego na następny dzień roboczy wraz z usługą wymiany w miejscu 
instalacji. 
Serwis świadczony przez producenta lub autoryzowanego serwis partnerski 
producenta. Dostarczone elementy w ramach serwisu muszą posiadać 
gwarancie producenta.  Zapewnienie wsparcia technicznego oraz 
merytorycznego. 

http://www.aan.gov.pl/
mailto:sekretariat@aan.gov.pl


   
 
 
  Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

NIP 526-17-46-882; Regon:  000001028; www.aan.gov.pl; 

Sekretariat (22) 58-93-118; mail: sekretariat@aan.gov.pl; Kancelaria (22) 58-93-134; fax: (22) 58-93-001. 

Strona 6 z 7 
 

Dostarczona macierz musi posiadać również minimum 3 lata subskrypcji dla 
dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu 
serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych 
oferowanego urządzenia. 
Wykonawca oraz osoby świadczące serwis powinien posiadać certyfikat: 

• NetApp Certified Data Administrator, ONTAP (NCDA ONTAP 
• NetApp Certified Implementation Engineer - SAN Specialist, ONTAP 

(NCIE SAN ONTAP) 
Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7, przez 
cały rok. Zgłaszanie powinno być możliwe zarówno mailowo oraz 
telefonicznie. Czas reakcji nie może przekraczać odpowiednio: 

• Awaria krytyczna: Urządzenie nie działa, nie można wykonać 
podstawowych działań – do 8 godzin 

• Awaria: Urządzenie nie działa w pełni swoich możliwości jednak 
nadal funkcjonuje – do 24 godzin 

• Usterka: Urządzenie działa normalnie, z małą liczbą lub bez 
poważniejszych problemów – do 1 dnia roboczego 

• Zapytanie: Pytanie i problemy związane z użytkowaniem urządzenia 
– do 3 dni roboczych. 

W trakcie prac serwisowych zostanie zapewniona ciągłość. 
Uszkodzone dyski pozostają własnością AAN. Zamawiający nie zwraca 
dysków. 
Wykonawca posiada dostęp do części zamiennych na swoim stanie. 
Dostawca zapewni aktualizowanie oprogramowania minimum raz na 4 
miesiące(chyba, że producent nie udostępni aktualizacji). 
Dostawca zapewni zapobiegawcze przegląd techniczne macierzy, co 
najmniej raz na rok. 
 
Wymagane zapewnienie obsługi w języku polskim. 

 

4. Wymagania dotyczące dostawy i wdrożenia 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (dostawa i wdrożenie) nie może przekroczyć 60 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

zaproponuje harmonogram poszczególnych prac – w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. 

5. Szkolenie 
Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania szkolenia dedykowanego. Zostanie ono 

przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie powinno być rozplanowane dla 4 osób, i 

tak zaplanowane aby nie zakłócać działania pracy działu. Szkolenie powinno trwać co najmniej 6 

godzin.  
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Szkolenie powinno uwzględniać takie rzeczy jak: 

-podnoszenie wersji oprogramowania, 

-kontrolowane zamykanie macierzy oraz jej podnoszenie, 

-konfiguracji macierzy (min. ustawianie niezależnych części macierzy), 

-podstawowe diagnozowanie zdarzeń. 

Szkolenie musi być przeprowadzone po zakończeniu wdrożenia a przed upływem terminu 

realizacji zamówienia. 

6. Wymagania dotyczące migracji danych  
Za całą migrację odpowiedzialny jest wykonawca. 

Migracja odbędzie się w siedzibie zamawiającego. 

Wykonawca zapewni nieprzerwalny dostęp do danych w czasie godzin pracy zamawiającego. 

Wykonawca dokona migracji danych według zaleceń Zamawiającego. W godzinach pracy 

Archiwum Akt Nowych macierz musi być dostępna. Ewentualne prace nie mogą wpływać na pracę 

w urzędzie. 

7. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację: 

• Materiały szkoleniowe 

• Dokumentacja powykonawcza 

Cała wymieniona dokumentacja opracowana zostanie w języku polskim i podlegać będzie 

akceptacji zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji w wersji 

elektronicznej w formacie Word lub PDF. 

8. Wymagania końcowe 
Prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami oraz normami. Ponadto prace będą wykonywane 

starannie. 
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